HARMoNoGRAM zÁplsov NA šrúDluMA Do ĎrušlEHo
RoKA šrúDnv AKADEMIcKoM RoKu 2o16t2o17
(denná a externá forma študia)

Zápis do 1. roka

št dia -

bakalárske študijnéprogramy

Dokumenty potrebné pre zápis na št dium (pre študentov, kton m bolo zaslané rozhodnutie
o prijatí na študium):
o občiansky preukaz,
o rozhodnutie o prijatí,
o 1fotografiu o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm,
. srjhlas so spracovaním osobnl ch dajov (ttlp:irryvylv tr&i un"ips..phl ki iuSijnepddqleniď),
o oznámenie pre register študentov (htip:l/w:vw.fat<i.unia "sklsklsiu"dUne_cddqleniqr.
06.09. 2016 (utorok)
9.00 h. miestnost' TD-02*
ŠtuailnYprogram záhradná a krajinná architektúra
06.09. 2016 (utorok)
13.00 h, miestnost' TD-02"
ŠtuOilnyiprogram krajinné inžinierstvo externá forma št dia
Studijn program záhradníctvo externá forma štúdia
07.09. 2016 (streda)
09.00 h. miestnost' TD-02*
ŠtuOlnyiprogram krajinné inžinierstvo denná forma štridia
07.09. 2016 (streda)
13.00 h. miestnost' TD-02*
ŠtuOilnY program záhradníctvo denná forma študia
09.09.2016 (piatok)
13,00 h. miestnost' TD-02*
Zápis všetk ch študentov prijatyich v ll, kole prijímacieho konania pre

I.

stupeň

*

Miestnost'TD-02 sa nachádzana Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre,
Tulipánová 7, Nitra.

Zápis do í, roka

št dia - inžinierske študijnéprogramy

Dokumenty potrebné pre zápis na

o
o
o
o
.

št dium:

občiansky preukaz,
rozhodnutie o prijatí,
1fotografiu o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm,
suhlas so spracovaním osobn ch údajov (bllB:llwq.w,tki.uniag,skť 3lgtudijnepddo|eni*i),
oznámenie pre register študentov (http:l/ww,*y,fzKi.u"njag.s"hl+k/s"tudijn*p"ddq|e"nl_*{).

08.09.2016 (štvrtok)
9.00 h. miestnosť TD-02
Záhradná a krajinná architekt ra (denná forma študia)
08.09.2016 (štvrtok)
11.00 h. miestnost' TD-02
Biotechnika parkov ch a krajinnl ch tiprav (denná a externá forma študia)
08.09.2016 (štvrtok)
13.00 h. miestnosť TD-02
Záhradníctvo (denná a externá forma

09.09.20í6 (piatok)

št dia)

9.00 h. miestnosť TD-02
Krajinné inžinierstvo (denná a externá forma študia)

'

Zápis do d'alších rokov študia bakalárskych a inžinierskych študijnych
programov v dennej aj externej forme študia

Zápisy do d'alších rokov šttidia sa budti realizovat'dvoma spósobmi:
. E-zápisom pre študentov, ktorí v predchádzaj(rcom akademickom roku spInili podmienky
pre postup do d'alšej časti šttidia (získali v akademickom roku 201 512016 aspoň 48 kreditov.
. Osobni m zápisom pre študentov, ktorí v akademickom roku 201512016 nezískali 48
kreditov.

Pokvnv pre E-zápis:
. zápis študentov na akademick rok201612017 sa bude realizovať elektronicky
v Univerzitnom informačnom systéme (UIS) tzv. e-zápis,
o E- zápis - zapísaťsa elektronicky je možnéod 2.9.2016 do í6.9.2016,
o elektronicky sa musí zapísat'každ študent, kton splnil všetky povinnosti predpísané
študijn m plánom na postup do d'alšieho roka št dia, to znamená, že získal v predchádzqúcej časti
št dia aspoň 48 kreditov,
. po e-zápise bude potrebné si ,,doregistrovat"' opakované predmety a vytvoriť si rozvrh
na akadem ickli rok 201 612017
.

Postup e-zápisu:
o prihlásenie do U!S,

o
.
o

portál študenta,

registrácielzápisy,
v spodnej časti ikona zapísat'!

Potvrdenia o šttidiu a iné doklady spojené so zápisom je potrebné odovzdat' na študijnom

oddelení každy pracovn deň od 19.9. do 3.í0.2016, od 09.00 do 11.00 h a od 13,00 do 15.00 h.
o potvrdenie o šttjdiu sa bude potvrdzovat' na vytlačenom formulári z UlS fie potrebné si ich
vytlaěit' a priniest' so sebou),
. každÝ študent odovzdá na študijnom odd, vyplnené tlačivá (na web stránke FZKI),,Oznámenie
pre register študentov akademickyi rok 201612017" (Externisti toto oznámenie nevypíňaju) a
,,Suhlas so spracovaním osobnlich rjdajov v zmysle zákona ě. 12212013 Z. z. o ochrane
osobnl ch
dajov a o zmene
a doplnení niektorl ch
zákonov",

o

http :ilwu*w fzki.
"

un

iag s klsklstu
"
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de * n
N

iei,

študijnom odd. je potrebné odovzdat' denník praxe a vykaz o šttidiu pre zapísanie zápočtu
zpfaxe (platí pre študentov, ktorí boli na praxi).

1,1á

pokvnv pre osobnÝ zápis:
o osobnl zápis do d'a|šej ěasti šttidia sa bude realizovat' v dňoch 19. - 22.9.2016, v čase od
9,00 do 1 'l .0O h a od 13.00 do 15.00 h na študijnom oddelení,
o študenti, ktorí nespíňal predpísanépodmienky pre d'alšie št dium (nezískali 48 kreditov v
predchádzqljcq časti šttidia) sa prídu zapísat' na študijné oddelenie osobne v uvedenom
termíne.

Študenti FZK| móžu skušky vykonávat' v skuškovom období akademického roka 2O15t2O16 najdlhšie
do 29. jljla 2016. Pred|ženie skriškovéhoobdobia nie je možné!
Zaéiatok kontaktnej vyiučby akademického roka 201612017 pre dennu formu študia je 26.09.2016
(pondeIok).
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